Nyckelpiga
En liten virkad nyckelpiga som kan användas till mycket!

Material
Vilket gult eller vitt restgarn som helst som du har, och en virknål som passar till.
Jag använde DMC bomullsgarn storlek 10 och Boye virknål 8, men det beror helt på hur stor du
vill att blomman ska bli.

Förkortningar
lm = luftmaska			
sm = smygmaska			
fm = fast maska			
hst = halvstolpe
st = stolpe			

dst= dubbelstolpe
lmb = luftmaskbåge
tills = tillsammans
m= maska
föreg = föregående

Kropp - Med rött garn:

Huvud - Med svart garn:

Varv 1 - 6 fm i en magisk ring (=6)
Varv 2 - 2 fm i varje m (=12)
Varv 3 - (1 fm, 2 fm i nästa m) 6 ggr (=18)
Varv 4 - (2 fm, 2 fm i nästa m) 6 ggr (=24)
Varv 5-8 - 1 fm i varje m varvet ut (=24)
Fyll kroppen med vadd, fiberfill eller som jag: en halv filtkula!
Varv 9 - I bakre luftmaskbågen: (2 fm, 2 fm tills) 6 ggr (=18)
Varv 10 - (1 fm, 2 fm tills) 6 ggr (=12)
Varv 11 - (2 fm tills) 6 ggr (=6)
Dra tråden igenom alla maskorna, fäst tråden och klipp av.

Varv 1 - 6 fm i en magisk ring (=6)
Varv 2 - 2 fm i varje m (=12)
Varv 3 - (1 fm, 2 fm i nästa m) 6 ggr (=18)
Varv 4-5 - 1 fm i varje m varvet ut (=18)
Varv 6 = (1 fm, 2 fm tills) 6 ggr = 12
Klipp av tråden men lämna en lång bit kvar.
Fyll med lite vadd eller fiberfill och sy fast huvudet på kroppen.
Sy en lång tråd från huvudet till bakre delen på kroppen,
och brodera prickarna på sidorna. Fäst tråden och klipp av.

Brodera ögon med vitt garn och gör antennerna genom att
sy någras stygn i huvudets framdel, men lämna en lång tråd
ända i början och slutet. Gör trådändarna styvare genom att
lägga på lite limstift och låt torka.
Klipp till önskad längd.

Jag använde nyckelpigan som prydnad på visarna till en virkad
klocka som hänger i barnens rum!
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